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Sammanfattning 
Följande uppsats är en rapport från ett kandidatarbete utfört under vårterminen 2012 på 
Kungliga Tekniska Högskolans civilingenjörsprogram med inriktning mot 
samhällsbyggnad/stadsplanering. Uppsatsen undersöker motiv till och konsekvenser av de 
ombyggnationer som sker av miljöer typiska för rekordåren och miljonprogrammets 
genomförandetid, samt av bevarandet av desamma. 

Undersökningarna har skett med hjälp av exempel från två områden i Stockholms norrort. Det 
ena är ”Blåkulla” i Hagalund i Solna, uppfört 1969 och ett område som inte byggs om, utan 
istället tycks gå mot en status som ett kulturarv värt att bevara. Det andra är ”Bananhuset”, 
kvarteret Banken i Sundbyberg, där omfattande ombyggnader planeras – i skrivande stund 
pågår arbetet med den nya detaljplanen för platsen. För varje område undersöks hur några av 
dess olika aktörer förhåller sig till det. Detta diskuteras sedan utifrån tidigare litteratur om 
såväl själva miljonprogrammet som om makt, kunskap och kulturarv, där 
Riksantikvarieämbetets expertbedömningar och förändrade syn på bebyggelse från denna tid 
ses ha stor betydelse för hur man ser på områdena och, som konsekvens, hur de byggs om. 
Detta antas i sin tur påverka och påverkas av vilka människor som bor i områdena och hur de 
ser sig själva i relation till den byggda miljön och historierna den berättar. Om vi utgår från att 
miljonprogramsområdenas kulturvärden kräver kunskap om dess kulturarv för att kunna 
uttolkas, betyder det att det kommer vara för de som äger denna kunskap (och därmed makt) 
som kulturvärdena blir synliga. 

Abstract 
The following paper is a thesis for a Bachelor of Science in Technology during the spring 
semester of 2012, written at the Royal Institute of Technology as a part of the Urban Planning 
Program. The paper discusses possible motives for and consequences of the renovations 
and/or conservation of objects and environments built during the Million Program years. The 
research has been done using two examples from the northern parts of Stockholm. One is 
“Blåkulla” in Hagalund in Solna, built 1969 and recently officially considered a valuable 
heritage. There are no plans for larger reconstructions in this area. The other example is the 
building “Bananhuset” in Sundbyberg, where significant changes are planned. In each of 
these areas, various actors have been involved in the discussion and decisions on how it 
should be handled. This thesis aims to investigate how. This is then discussed using facts 
from literature on the Million Program as well as theories about power, knowledge and 
heritage. How Riksantikvarieämbetet, The Swedish National Heritage Board, has 
reconsidered their earlier views on these environments has especially influenced how they are 
now seen by other actors and, as a consequence of this, how they are renovated. These 
changes or preservations are then supposed to both influence and be influenced by who live in 
these areas and how they see themselves in relation to the built environment and the stories it 
tells. If we suppose that the cultural values of the Million Program environments need 
knowledge of their heritage, it means that it will be the people with this knowledge (and 
thereby power) that will recognize their values. 
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Introduktion till problemområdet 
Rekordårens och miljonprogrammets hus har samtliga passerat trettiostrecket och många av 
dem står inför omfattande renoveringar. . De flesta av husen som byggdes under den här tiden 
uppfördes i snabb takt och ofta med nya material och metoder, som inte alltid har kunnat 
konstateras vara helt lyckade. Att de efterhand måste renoveras för att kunna uppfylla dagens 
lagar och bostadspolitiska mål är de flesta överens om. Hur detta sedan skall göras har visat 
sig svårare att säga, och precis som de ursprungliga byggnaderna har renoveringarna varit av 
varierande kvalitet och sträcker sig alltifrån mycket sparsamma sådana till stora 
ombyggnationer. Oavsett vilken väg man väljer att gå kan det motiveras på olika sätt – pengar, 
miljö, estetik, kulturarv, sociala skäl, politisk rättvisa och så vidare.  

Ämnet har varit aktuellt länge, men för boende i Stockholmsområdet har det varit extra tydligt 
i och med det så kallade ”Järvalyftet” som påbörjades 2009 och som blivit kraftigt kritiserat 
för att vara odemokratiskt såväl som misslyckat. Särskilt under det senaste halvåret innan och 
under denna uppsats tillblivelse har diskussionen om det fysiska och byråkratiska 
tillvägagångssättet för renoveringarna rasat. 

Men det är inte bara de ekonomiska och praktiska faktorerna som styr, utan också kulturella 
och historiska aspekter. Frågan om hur vi skall hantera vår miljonprogramsbebyggelse är 
komplex, och diskussionen fortsätter i takt med renoveringarna. 

Syfte och frågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka krafter andra än strikt ekonomiska det är som 
verkar för att ett miljonprogramsområde byggs om eller inte. Hur förhåller olika aktörer sig 
till den byggda miljön och dess invånare? Vad blir konsekvenserna och för vem? 

Historisk bakgrund, definitioner 

Med ”rekordåren” menas tidsperioden 1961-1975, en tid då takten för såväl nybyggande som 
förhöjning av boendestandard låg på en mycket hög nivå i Sverige. Under perioden blev det 
vanligare med kylskåp och vattenklosett och samtidigt byggdes 1 400 000 nya bostäder 
(Samuelsson, red., 2004, s. 23). ”Miljonprogrammet” betecknar egentligen den generösa 
bostadspolitik som inleddes 1965. Målet var att det på tio år skulle byggas en miljon nya 
bostäder, det vill säga 100 000 bostäder om året. Till grund för detta låg en omfattande 
bostadsbrist, men det fanns också en annan politisk bakgrund – den socialdemokratiska 
regeringen ville visa på handfasthet och effektivitet (Söderqvist, 1999, s. 12). 

De nybyggda bostäderna kom i olika former: småhus, radhus och mindre flerbostadshus likväl 
som stora höghus. Ofta är det dock framför allt de stora höghusen för hyresrätter i de förorter 
som byggdes då som menas när man talar om miljonprogramsområdena, eller ibland 
bara ”miljonprogrammet” (Vidén, 2000, s. 102). Jag kommer inte att behandla 
ombyggnationer av mindre hus byggda under miljonprogrammets tid. Istället blir det i ovan 
nämnd bemärkelse jag kommer använda uttrycket ”miljonprogramsområden”. 

En vanlig missuppfattning är att det inte fanns några ideal gällande områdenas utseende med i 
bilden och att man endast lät ekonomi och funktion styra vid byggandet av områdena, att 
arkitekterna med sina estetiska synpunkter blev ”överkörda” av byggföretagen. Den som 
gräver djupare torde dock finna att så inte var fallet. Även om funktioner och ekonomi vägde 
tungt och man kanske byggde för mycket med matematik istället för att söka tillfredsställa 
individuell smak och trivsel, fanns inte sällan en konstnärlig ambition i 
miljonprogramsområdenas utformning (se t.ex. Söderqvist, 1999). Även den som inte 
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uppskattar områdena i sig kan ana denna ambition i detaljer och färgskalor. Däremot 
kritiserades områdena redan från början för sin storskalighet och monotoni, även om just 
denna storskalighet ofta också den motiverades estetiskt. 

Trots att tongångarna i dagens stadsplanering lyder annorlunda, kan det vara värt att minnas 
att stenstaden vid tiden för miljonprogrammets början stod som symbol för fattigdom, 
trångboddhet och social misär (Samuelsson, red., 2004, s. 20). Idag har det kanske tvärtom 
blivit miljonprogrammens typiska hus som fått stå som kuliss till rapportering om arbetslöshet, 
segregation och brottslighet, och det är i stor mån de som huserar de svenska storstädernas 
låginkomstintagare. Ett stort antal åtgärder har satts in för att förändra såväl den fysiska som 
den sociala miljön. Samtidigt förs nu diskussioner om huruvida inte dessa områden också kan 
vara bärare av kulturarv värda att föra vidare, för oss och till eftervärlden (Roos, 2009).  

Som tidigare berörts finns det stora skillnader i hur miljonprogramsområdenas hus har 
förvaltats. I somliga områden har man bara genomfört grundläggande underhåll, ibland med 
uttalade bevarandeambitioner. I andra har man gjort stora omvandlingar med demontering 
eller rentav rivning av husen (Vidén, 2000, s. 108). Det finns också exempel på hur man låtit 
miljonprogrammens hus stå och förfalla (Vidén, 1999, s. 139). 

Varför miljonprogrammets hus renoveras eller ej, och hur, är en fråga man kan närma sig från 
flera håll. Det enklaste vore kanske att anta, att förvaltaren väljer att bygga om då det antas 
vara ekonomiskt mer lönsamt än att fortsätta underhålla huset som det ser ut. Kvantitativ 
forskning på energibesparingar, vinster och liknande saknas heller inte. Men inte ens att 
avgöra lönsamhet är helt lätt (se t.ex. Lovisa Högbergs och Hans Linds avhandling Incitament 
för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd, 2011). Särskilt gäller detta 
kommunala bostadsbolag, som ofta äger miljonprogramshus, och vars uppgift ju omfattar mer 
än omedelbar ekonomisk vinning från varje enskilt objekt1. Här kan alltså även en 
samhällsekonomisk lönsamhet aktualiseras, men i förlängningen också andra, långsiktiga 
frågor in om befolkning, fördelning, politik och kommunens och dess invånares framtid och 
identitet. 

Det krav på varsamhet vid ombyggnad som 1987 infördes i den svenska lagstiftningen var i 
viss mån en reaktion mot de omfattande ”saneringar” och rivningar som, delvis i 
miljonprogrammets namn, gjorts i den äldre stadsmiljöns bebyggelse. Från lagstiftarnas sida 
fanns dock en tveksamhet grundad i rädsla för att kravet på varsamhet skulle fungera som en 
ursäkt för att kunna behålla lägre bostandard än vad bostadspolitikens övriga mål föreskriver 
(Samuelsson, red., 2004, s. 7). Samtidigt fanns en vilja att genom detta krav ge möjlighet både 
att hävda vardaglig bebyggelses kvaliteter och att som boende eller brukare påverka 
förändringar för att kunna undvika uppdrivna hyreskostnader (Samuelsson, red., 2004, s. 8). 

Den här uppsatsen kommer inte att uppehålla sig alltför mycket vid rent tekniska aspekter, 
siffror och ekonomi; jag har utgått ifrån att renoveringar ur teknisk synpunkt i olika grad 
behöver göras, precis som i alla hus som åldras. Istället tar jag avstamp i andra motiveringar 
till framför allt omfattningen av renoveringen av miljonprogramsområdena och undersöker 
frågor om kulturarv, makt och identitet. 

                                                
1 Den 1 januari 2011 ersattes den gamla Lagen om allmännyttiga bostadsföretag med Lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag (nya Allbolagen) i vilken det slås fast att också allmännyttiga bostadsbolag ska 
agera utifrån ”affärsmässiga principer” för att undvika snedvridning av konkurrensen. Däremot säger inte lagen 
något om att detta måste innebära vinstmaximering för varje enskilt objekt i beståndet. Se t.ex. 
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Allmannyttan/allmannyttan2/ (2012-05-16) 
för mer information. 
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Vad har gjorts? 

Sedan 1980-talet har det hunnit ske mycket i miljonprogramsområdena, även om den mesta 
renoveringen snarare haft karaktär av underhåll än av ombyggnad. I början av 2000-talet 
konstaterades även en mycket omfattande del av rekordårsbeståndet, och därmed av Sveriges 
totala bebyggelse, vara i behov av renoveringar. Sålunda behövde det diskuteras vilken 
omfattning dessa renoveringar skulle ha. Som en del i denna diskussion genomförde 
Stockholms stadsmuseum en klassificering av central bebyggelse uppförda under 
efterkrigstiden, och 2004-2009 inventerades också ytterstadsbebyggelse byggd fram till 1990.  
Riksantikvarieämbetet2 genomförde sitt projekt ”Storstadens arkitektur och kulturmiljö” 
mellan år 1999-2001, ett projekt som syftade till att undersöka möjligheter och problem med 
de tre storstadsregionernas bebyggelse uppförd efter 1945 – ”Avsikten var att i de tre 
storstadsregionerna öka kunskaperna om bebyggelsen samt att ge kunskapsunderlag för en 
varsam men samtidigt estetiskt nyskapande utveckling där de kulturhistoriska värdena 
tillvaratas” (Riksantikvarieämbetet, 2007). Som en fortsättning på detta arbete gav 
Riksantikvarieämbetet också ut boken Förändra varsamt – vägledning vid ombyggnader av 
rekordårens bebyggelse år 2004. Även Stockholms länsstyrelse har varit och är delaktig i 
diskussionen, och gav år 2004 ut boken Hej bostad om områden uppförda mellan 1961-1974.  

Ett objekt från miljonprogrammets tid som faktiskt har byggts om och som ibland lyfts fram 
som ett gott exempel är Göteborgsstadsdelen Gårdsten, där stora ombyggnationer gjorts. 
Ombyggnationerna stod klara 2007, och 2009 utkom Hans Lind och Stellan Lundström på 
Institutionen för fastighetsekonomi på KTH med en rapport där ombyggnationen bedöms som 
företagsekonomiskt olönsam, men samhällsekonomiskt lönsam (Lind, Lundström, 2009). 

Samma år som Gårdstensprojektet färdigställdes, påbörjades det så kallade Järvalyftet, som 
syftade till att förbättra de förorter som är lokaliserade kring Järvafältet i Stockholm. Dessa 
förorter skulle lyftas socialt och trygghetsmässigt och minska segregationen, men framför allt 
rörde det en upprustning och förändring av den fysiska miljön till en mer stadsmässig 
utformning (Öjemar, 2010). Den som följer stadsbyggnadsfrågor i medierna har dock kunnat 
se hur det blåst folkstorm kring dessa ombyggnationer, från SvD:s granskningar och debatt i 
Brännpunkt till nätverket Ockupera Husby. Hyresvärdarnas beslut har anklagats för att vara 
odemokratiskt fattade, och hela projektet för att vara ett utslag av girighet från hyresvärdarnas 
sida och genomdrivet i syfte att kunna ta ut högre hyror och på så sätt få mindre 
bemedlade, ”ej önskvärda” hyresgäster att flytta, eller åtminstone med detta som en 
konsekvens man inte tänkt på att ta hänsyn till. Men inte bara de demokratiska aspekterna har 
diskuterats, utan också skillnaderna i vilken typ av områden man egentligen vill bo i. Det 
visade sig till exempel att den för miljonprogramsområdena så typiska trafiksepareringen inte 
var lika allmänt oönskad som det antagits från experthåll. 

Reaktionerna ledde i just detta projekt till att stora satsningar gjordes på en förbättrad dialog 
mellan värdar och gäster. Den 24 november 2011 anordnade Hyresgästföreningen seminariet 
Vad händer med hyresgästerna när miljonprogrammet renoveras?, där bland annat detta 
debatterades och det framkom att det krävts en hel del tid och energi från hyresgästernas sida 
innan de fick delta under framtagningen av planerna (Hyresgästföreningen, 2011). Samtidigt 
förs miljonprogrammets miljöer fram som något värdefullt ur kulturarvssynpunkt, och 
diskussioner och undersökningar pågår om hur hänsyn till detta skall tas vid ombyggnationer 
(Se t.ex. Riksantikvarieämbetet, 2007). 

                                                
2 Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med uppdrag från regeringen att ansvara för frågor om 
kulturarvet. Myndigheten lyder under kulturdepartementet. 
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Det finns också många frågor om just vad som egentligen är bäst ur hyresgästernas perspektiv. 
Detta märks inte minst vid besök på Hyresgästföreningens hemsida, där man trycker på att 
renoveringstakten för rekordårens hus bör öka för att inte riskera skador på hus och 
hälsorisker för dess invånare, men samtidigt ställer sig frågan hur kostnaderna för 
renoveringen skall betalas och skriver: 

Några svar på vem som skall betala finns inte. Det var en gemensam satsning att 
bygga rekordårens bostäder; nu är det ett gemensamt ansvar att renovera dem. 
Samarbete krävs och det måste finnas en helhetssyn när det gäller fastighetens och de 
boendes behov. Det är mycket viktigt att värna om och utveckla processer som leder 
till långsiktigt hållbara och goda samhällsmiljöer. Att inte investera i att renovera och 
bygga om regelbundet leder till kapitalförstöring. 
(Hyresgästföreningen, 2012) 

Metod och teknik 
Fallstudier används för att ge en fördjupad förståelse för enskilda objekt, även om det som 
metod ibland kritiseras för att inte vara tillräckligt allmängiltigt. Här menar jag dock att 
fallstudier kan belysa just de skillnader som kan finnas mellan hur de olika objekten hanteras, 
och ligga till grund för en djupare analys av kulturmiljöbegreppets och bevarandevärdets 
innebörd, liksom för motiven för att istället bygga om. Begränsade tidsresurser har tyvärr 
hindrat mig från att undersöka mina valda områden så djupgående som jag önskat, vilket gör 
att undersökningarna inte med gott samvete kan kallas för fallstudier utan snarare bör 
definieras som exempel. Trots detta är det fallstudiernas metodik jag har utgått ifrån, om än 
här i reducerad form. 

Mitt ena exempel gäller de åtta blå höghusen i Hagalund, Solna, i vardagstal kallat Blåkulla. I 
områdets norra del byggs just nu vad som kommer bli den nya slutstationen för tvärbanan. I 
övrigt finns inga stora ombyggnationer planerade. 

Mitt andra exempel är i betydligt mindre skala och gäller kvarteret Banken, i synnerhet det så 
kallade Bananhuset, i centrala Sundbyberg. Detta hus planeras snart byggas om, och arbetet 
för förändringar i områdets detaljplan pågår just nu. Jag kommer också att beröra några 
omkringliggande kvarter som omfattas av samma detaljplan. 

Val av exempel är till viss del grundat i att dessa områden inte under den närmaste tiden 
diskuterats lika mycket i de stora stockholmsmedierna som exempelvis Järvafältet, vilket gav 
utrymme för egna frågor och undersökningar. Deras skilda framtidsplaner men liknande 
styrka som inslag i sin respektive omgivning – att de fått smek-/öknamn säger något om 
denna styrka – gör dem dessutom intressanta att jämföra sinsemellan. Egna personliga 
kopplingar till och erfarenheter av platserna spelade också in. 

I uppsatsen redovisas resultatet av undersökningarna av dessa båda platser, innan en 
gemensam diskussion ges utifrån resultatet och analys med hjälp av de valda teorierna. 

För att få ett både bredare och djupare perspektiv på frågeställningen har jag också använt mig 
av litteraturstudier. Den litteratur som använts är framför allt tidigare forskning om 
miljonprogrammet och rekordårens bebyggelse, både medan den byggdes, dess funktioner 
och status samt en del om de förändringar i bebyggelsen som görs idag. Läsning av denna 
litteratur har gett förståelse för vad bebyggelsen är och ligger till stor del till grund för min 
redogörelse för frågans historiska bakgrund. En del forskning och ekonomisk rapportering 
behandlar direkt frågor om bakomliggande motiv till ombyggnationer, och att se vad som står 
i den har dels öppnat upp för fördjupande frågeställningar, dels gett perspektiv på de 
tankegångar som dykt upp under undersökningen. 
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För frågeställningarna har det också krävts läsning som mer direkt och teoretiskt behandlar 
kulturarvets betydelse som sådant. Där engelskspråkig litteratur använts har jag citerat på 
engelska men gjort egna tolkningar i löpande text. Trots att heritage, flitigt använt i den 
engelskspråkiga litteratur jag använt mig av, inte är direkt översättbart till ”kulturarv” är det 
den närmaste översättningen jag kunnat göra i koppling till ämnet. 

Eftersom det till stor del handlar om kommunala policyer har det också ingått en del formella 
handlingar för de respektive kommunerna. Jag har också sett till de instruktioner och 
rekommendationer som statliga myndigheter såsom Riksantikvarieämbetet har sammanställt 
för områdena, eftersom dessa kan vara styrande vid planering och genomförande av 
ombyggnationer. 

De många åren av diskussion av ämnet har gjort att en hel del debatterande och undersökande 
material har getts ut även av andra än forskare. Detta har skett dels i form av artiklar i 
tidningar och tidskrifter, dels i populärvetenskapliga böcker och utställningskataloger. 
Somliga av dessa texter har varit relevanta för den här uppsatsen, då de visar på frågans 
mångsidighet och gjort det möjlighet att överblicka olika mönster för debatten. Jag har också 
gjort intervjuer av personer som på olika sätt kan sägas vara representanter för olika 
intresseområden i frågan. 

Angripssättet är kritiskt. Jag vill ifrågasätta det sätt på vilket vi omtalar miljonprogrammens 
byggnader som kulturmiljöer och som, på samma gång, något som måste byggas om, och 
varför ombyggnaderna ser ut som de gör. 

Litteraturgenomgång 
David C. Harvey, menar att kulturarv alltid varit med oss och alltid producerats av människor 
beroende av deras samtida angelägenheter och erfarenheter (Harvey, 2001, s. 2). Han menar   
att kulturarvet är en process, utförd av människor och representerande sin tids syn på det 
förgångna. Kulturarvet och diskussionen om denna är inte bara en fråga om fysiska objekt 
från igår, utan om att med hjälp av det förflutna producera identitet, makt och auktoritet för 
idag (Harvey, 2001, s. 5-6, 8). Just hur kulturarvet handlar om nutidens tolkning av det 
förflutna är viktigt för uppsatsens senare diskussion. 

Laurajane Smith utvecklar i sin bok The Uses of Heritage diskussionen om den 
hegemoniska ”auktoriserade kulturarvsdiskursen”, dvs. vilket sätt att tala om kulturarv som 
har hög status, som beroende av makt- och kunskapsanspråk från tekniska och estetiska 
experter och institutionaliserade i statliga kulturplaner (Smith, 2006, s. 11). Hon diskuterar 
också monumentet som symbol för makt, storhet och skönhet, något förknippat med ”grand 
public schemes” (Smith, 2006, s. 19) och det stora goda eller mycket tragiska, till skillnad 
från ”unpleasentness that is more mundane or reflective of the general inequalities of human 
experience” (Smith, 2006, s.23). Men hon lyfter också på flera ställen fram möjligheten till 
kritiskt användande av begreppet. 
Att heritage är svårt att ge en tydlig definition är ett återkommande tema i ämnesrelaterad 
litteratur, men Smith utgår från att det åtminstone inte är ”a ’thing’, it is not a ’site’, building 
or other material object [but] what goes on at these sights” (Smith, 2006, s. 44, kortat) och 
refererar åter till Harveys definition av ordet som ett verb rörande legitimeringen av 
kulturella/sociala identiteters makt. Det är också till stor del andra typer av kulturarv, såsom 
hur man berättar historier, som hon har undersökt. Den här uppsatsen behandlar ju bebyggelse 
som en potentiell del av ett kulturarv, men har ändå haft hjälp av Smiths diskussion som sådan. 

Riksantikvarieämbetet å sin sida uttrycker inte kulturarvet som något som nu pågående. 
Istället definierar de det som ”inte bara föremål, byggnader och fornlämningar utan också 
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berättelser, traditioner och andra immateriella värden som vi övertar från tidigare 
generationer” (Riksantikvarieämbetet, 2007), även om det också påpekas att definitionen av 
vad kulturarvet är förändras med tiden. Ändå är det här fråga om att bära med sig det gamla in 
i nuet, inte om att i nuet (åter)skapa det gamla. Kulturmiljön, det vill säga all miljö skapad av 
människan, beskrivs som en potentiell del av kulturarvet, och det är väl i det sammanhanget 
som miljonprogramsområdenas fysiska form blir intressant. På sin hemsida beskriver 
Riksantikvarieämbetet sitt arbete: 

Grunden för Riksantikvarieämbetets arbete är kunskap om kulturarvet och om de 
olika processer i samhället där kunskaperna utvecklas och används. /…/ En viktig 
uppgift för Riksantikvarieämbetet är att identifiera och uppmärksamma behov av 
kunskap, både inom organisationen och i samhället i stort. Med det som 
utgångspunkt ska myndigheten ha överblick över kunskapen på kulturarvsområdet, 
inom såväl traditionella som nya kunskapsfält, samt ha koll på vad som händer i 
omvärlden./…/ För att ha inflytande i samhällsutvecklingen behövs en trovärdig och 
relevant kunskapsuppbyggnad. 
(Riksantikvarieämbetet, 2012 [1]) 

I Riksantikvarieämbetets Förändra varsamt beskrivs det som att förhållningssättet till 
kulturmiljön blir mer självklart ju äldre den är, inte minst för att vi har ”hunnit få distans till 
gångna tiders värderingar, så att vi kan acceptera dem som de var, utan att behöva profilera 
våra egna attityder för eller emot tidigare generationers” (Samuelsson, red., 2004, s. 6). Detta 
bekräftar ytterligare bilden av kulturarvet som något statiskt, något som skall förstås med 
hjälp av den med tiden framarbetade upplysningen. I nästa stycke på samma sida läggs två 
förslag till möjlig framtida utveckling av miljonprogramsområdena fram: ett där 
miljonprogramsområdena – såväl dess hus som dess invånare – blir än mer stigmatiserade 
som resultatet av ett fortsatt skeptiskt förhållningssätt, och ett där det orörda beståndet kan bli 
den efterfrågade delen när människor tilldelats kunskap nog att inse de fysiska miljöernas 
kvaliteter. Det är frestande att ställa detta mot teorier om gentrifiering, men den här uppsatsen 
saknar tyvärr utrymme för en sådan diskussion, även om kunskapen som maktfaktor kommer 
återkomma i den senare diskussionen. 

I citatet ovan förklarar alltså Riksantikvarieämbetet sin uppgift som att med hjälp av inhämtad, 
utvecklad och utdelad kunskap om kulturarvsfrågor påverka samhällsutvecklingen i Sverige. 
Mycket av 1900-talets teori om makt har handlar just om kunskap och samhällsordning som 
maktfaktorer. Mark Haugaards Reflections on Seven Ways of Creating Power (2003) 
sammanfattar maktfaktorer och berör också även detta. Där förklaras att ”power is an 
outcome of the creation of social order which goes beyond coercion” (s. 3). Haugaard tar 
hjälp av andra filosofer för att bland andra maktskapande faktorer nämna ” self-reinforcing 
knowledge of rings of reference which define objects” enligt Barry Barnes och ”an 
inseperable link between power and knowledge” enligt Michel Foucault (Haugaard, 2003, s. 
3). Enkelt förklarat: Inte vem som helst kan definiera vad något är. Det är något endast vissa 
kan göra, så att andra erkänner definitionen som sann. Utan andras erkännande av definitionen 
är den inte relevant (”ring of reference”). Det krävs en trovärdighet för makten att göra detta; 
en trovärdighet som kunskap ger (Haugaard, 2003). Detta stämmer också med 
Riksantikvarieämbetets beskrivning av sitt arbete ovan. 
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Resultat 

Hagalund 

”Blåkulla” har fått sitt namn av de åtta ljusblå flerbostadshus, vardera 100 m långa och 14 
våningar höga, som kraftigt dominerar miljön. Där husen idag står fanns det tidigare vad som  
närmast kan beskrivas som en kåkstad, av vissa kallat idylliskt men av andra sett som ett 
miserabelt slumområde. Vid sextio- och sjuttiotalets planerade och så småningom också 
genomförda rivningar av detta område stod konstnären Olle Ohlsson, som var bosatt i 
området, i spetsen för protester som till slut helt enkelt ledde till att hans eget hus fick stå kvar 
när de andra revs (Solna stad, 2011). Det kan vara värt att nämna att Hagalund inte var Solnas 
enda område av sin typ som revs inför uppförandet av de nya bostadshusen, men att det är det 
som blivit känt och som fortfarande lever kvar som en del av berättelsen om Hagalund.3 I 
många av de samtal jag fört med berörda om områdets kulturmiljöaspekter tar de upp detta 
samhälle som viktigt i områdets historia. Av de åtta höghusen ägs fyra av 
bostadsrättsföreningar (den äldsta från åttiotalet, den senaste bara ett par år gammal) medan 
fyra uteslutande består av hyresrätter.  

 
Bild 1- Blåkulla. (Solna stad, 2007) 

I samtal med personer som bott i området länge framgår att det kraftigt har förändrats under 
årens lopp. När de nya husen byggdes var en del av de som flyttade in personer som bott i det 
gamla Hagalund, andra helt nyinflyttade och ytterligare andra personer som nyligen flyttat till 
Sverige och placerats i området. Det var också en ovanligt stor andel boende som fått tillgång 
till bostad i området via socialtjänsten. Allt detta gjorde att det blev mycket problem i området, 
som fick dåligt rykte. Idag försöker man komma ifrån dess gamla smek-/öknamn ”Blåkulla”, 
samtidigt som detta också var något många av de intervjuade gärna skojade om och tog upp 
under samtalen. Den bostadsrättsförening jag gjorde intervjuer i har rent av tagit sitt namn 
därifrån. Också andra än de boende har använt detta ord; jag har till och med fått höra ”Menar 
du Blåkulla?” mer än en gång när jag benämnt det ”Hagalund”. Trots att detta namn inte står 
med på några kartor, tycks det ha satt sig och rentav blivit starkare förknippat med området än 
sitt officiella namn.  

                                                
3 Christer Joelsson, utredningsarkitekt Solna kommun, i telefonsamtal 2012-04-18 
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Kommunen 

Utöver de ombyggnationer som sker i området för att bereda väg för citybanans dragning 
finns det inte några planärenden i omgivningarna; till skillnad från andra delar av Solna som 
t.ex. det nya Råsunda är det inte mycket som händer i Hagalund4. På Solna kommuns hemsida 
finns en text upplagd om området, där bland annat följande formulering förekommer: 

Och visst kan man påstå att de blå husen är karaktäristiska i stadslandskapet - om 
man ser dem på håll. Vid närmare betraktande har de dock mycket litet att ge 
arkitektoniskt. De har tyvärr fått en stereotyp utformning i likhet med dåtidens 
internationellt gängse arkitektur, som t ex Hötorgscity och universitetet. 
(Solna stad, 2011) 

När jag frågade en representant från plankontoret om denna formulering, sade han den vara 
från boken Arkitektur i Solna från 1994, och dåvarande stadsarkitekt Per Linder 
upphovsmannen. Men samme kommuntjänsteman var förvånad över att texten stod kvar, och 
menade att synen på denna arkitektur hade förändrats sedan texten skrevs. Han sade istället att 
man [sic] idag inte ville förändra husen, framför allt inte deras fasad, utan trodde att deras 
exteriörer skulle komma att ”blåmärkas” inom inte alltför många år. 

Sommaren 2010 inledde Solnas stadsbyggnadsförvaltning ett inventeringsarbete av stadens 
1960- och 1970-talsbebyggelse. Inventeringen gjordes av två byggnadsantikvarier, Maria 
Wannberg på Solna Stad och Martin Lagerkvist på Tyréns. Syftet var att öka kunskapen om 
och genomföra en kulturhistorisk klassificering också av denna bebyggelse i staden. Idag 
används det insamlade materialet i kommunens olika förvaltningar, men är också tillgängligt 
som information till allmänheten. Inventeringens resultat finns tillgänglig i 
Bebyggelseregistret, vilket behandlas under nästa rubrik. 

I kommunens översiktplan från 2006 finns inga särskilda riktlinjer utpekade för de stora 
Hagalundshusen. Det som omnämns som kulturhistoriskt värdefulla miljöer för bevarande är 
istället de gamla husen i området: Olle Olssons hus och Hagalund vattentorn (Solna stad, 
2006).  Den för området gällande detaljplanen är från 1969, det vill säga den som gjordes i 
samband med att husen skulle byggas. 

Riksantikvarieämbetet 

Blåkulla finns som tidigare nämnts medtaget i Bebyggelseregistret. Det är dock inte 
Riksantikvarieämbetet eller Stockholms Stadsmuseet som inventerat området, utan Solna stad 
(se ovan). Detta framgår dock inte omedelbart av hemsidan, utan var något som framkom 
under ett samtal med en representant för Riksantikvarieämbetet. Att inventeringens resultat 
förts in i Bebyggelseregistret, för vilket Riksantikvarieämbetet ju är ansvarigt, får dock förstås 
som att Riksantikvarieämbetet ställer sig bakom den bedömning som gjorts, varför jag valt att 
använda denna bedömning som om den vore Riksantikvarieämbetets. Det är ju trots allt de 
som står som ansvariga för den. 

I Bebyggelseregistret har Blåkulla markerats som ”blåstreckad”, vilket förklaras 
som ”Helhetsmiljö med synnerligen stort kulturhistoriskt värde som motsvarar fodringarna för 
byggnadsminne i kulturminneslagen” (Riksantikvarieämbetet, 2011). Detta motiveras framför 
allt med att de blivit en ”omisskännlig del av Solnas siluett och stadsbild” och ”otvetydig 
representant för det moderna Solnas framväxt”, även om denna framväxt ingalunda skedde 
friktionsfritt utan tvärtom var mycket uppmärksammad och folkopinionen var förtvivlad över 
rivningen av det gamla filialsamhället. I Bebyggelseregistrets motivering också fram de för 

                                                
4 Christer Joelsson, 2012-04-18 
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tiden och hustypen ovanliga kvaliteter och karaktärer som kommer sig av de blåa fasaderna 
och deras samspel med himlen, liksom den konstnärliga ambitionsnivån som syns i 
utsmyckningar och medvetna färgval på husens nedre delar. 

Stadsdelen är ett koncentrat av Solnas historia, moderna utveckling, lokalidentitet 
samt ett typexempel på de konflikter och strider som föregrep och till slut bidrog till 
avstannandet av omfattande rivningar av hela stadsdelar och kvarter i de stora 
städerna./…/ Blåkulla är ett miljonprogramsområde av nationell betydelse. /…/ Alla 
förändringar av miljön eller byggnaderna kan inverka negativt på det kulturhistoriska 
värdet. 
(Ur Bebyggelseregistret. Riksantikvarieämbetet 2011) 
 

”Blåstreckad” är inte en av Riksantikvarieämbetets vanliga värderingar, utan har förts in i 
registret av Solna stad själva. Blåmarkering görs av miljöer som Riksantikvarieämbetet vill 
skydda som ”fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för 
byggnadsminnen i kulturminneslagen, Statliga byggnadsminnen” medan streckning 
ges ”fastighet med bebyggelse som ännu ej klassificerats eller är obebyggd, eller har 
bebyggelse uppförd efter 1960 eller 1990” (Riksantikvarieämbetet, 2012 [2]). Denna 
värdering ger inte området något egentligt lagskydd, men fungerar vägledande för översikts- 
och detaljplanering i kommunen och kan ligga till grund för senare överklaganden av bygg- 
eller rivningslov. Blåstreckningen innebär att området pekats ut som möjligt för senare 
blåmarkering. 

Bostadsrättsföreningen Blåkulla 

Vid besök hos en av de tre bostadsrättsföreningarna i området, Brf Blåkulla, framgick det att 
man från dessas håll gärna skulle velat bygga om husen genom utbyggnad av balkongerna, 
men att förhandsbesked inför bygglov gett beskedet att detta inte skulle vara möjligt med 
mindre än att samtliga åtta hus gjorde samma ombyggnad. Man har också fått nej till att måla 
om ett par av de slitna gångbroarna över Hagalundsgatan, som husen står placerade längs, 
med hänvisning till att detta inte kan göras utan att Riksantikvarieämbetet tar fram rätt färger 
för alla gångbroarna, vilka idag har olika färger. Däremot hade bostadsrättsföreningen inte fått 
uppmaningar eller påtryckningar utifrån från exempelvis byggbolag.  

Vid förfrågningar om hur man inom föreningen upplevde husens utseende verkade det som att 
de flesta av de boende var relativt likgiltiga till själva fasaden, även om den var lite sliten och 
man inte riktigt förstod varför det var så viktigt att tilläggsisolering skulle ske från insidan. En 
av dem gav en förklaring av fasadplattornas färgskiftningar men använde då ord 
som ”tydligen” och ”ska man visst kunna se” på ett sätt jag tolkade som att han inte själv 
tyckte att de verkade ändra färg. Några sade att de tidigare aldrig hade velat flytta in i ”de där 
fula blå husen”, men flyttat in på grund av de låga priserna i kombination med själva 
lägenheternas goda planering, och nu tyckte att det ”ser okej ut”, även om en också 
tillade ”Det är väl färgen då.” Att husen skulle upplevas som vackra av vissa var det flera som 
skrattade lite åt, samtidigt som de sa att det kanske är att tiderna (och därmed folks åsikter) 
förändras. Det kan också vara värt att nämna att samma text som Solna stad publicerat om 
Hagalund också återfinns på Brf Blåkullas hemsida, med hänvisning till Solna stads hemsida. 
Samtliga intervjuade uttryckte dock åsikten att Blåkullas hus var speciella för Solna och fick 
en att veta var en var när en körde längs med Essingeleden eller E4:n. ”Det är vi och 
universitetet” (dvs. Stockholms Universitet, min anm.), var det en som sade. Det kan vara värt 
att uppmärksamma att universitetet också nämns som en av de tråkiga miljöerna i texten från 
Solna stads hemsida, medan kopplingen här uttalades på ett sätt jag tolkade som lite stolt. 
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Det var dock inom föreningen en vanlig uppfattning att miljön var hård och kall, eller som 
ordföranden uttryckte det: ”Husen är fyrkantiga, gården är fyrkantig… Allt är fyrkantigt”. 
Enligt en av de som bott där längst har åtminstone inte gården alltid varit lika avskalad som 
nu. När hon flyttade in på sjuttiotalet fanns där syren och jasmin som idag ersatts av små lådor 
med planteringar. De träd som planterades där för 30 år sedan har däremot vuxit upp och 
orsakar numera problem med läckage in till det tidtypiskt underjordiska garaget. 

Samtliga intervjuade upplevde att Blåkullas karaktär hade förändrats, från att vara ett ruffigt 
och osäkert område där självmordshoppen från hustopparna duggade tätt till ett ändå ganska 
trivsamt område.  

Hyresvärden Signalisten 

Hyresvärden Signalisten äger två av de fyra hus som idag är hyresrätter, och uppger sig inte 
ha några planer på att bygga om inom de närmaste åren. Fram emot år 2020 kommer man att 
behöva göra stambyte samt ”ROT-renovering”, som förvaltaren uttrycker det5. Några större 
ombyggnationer är däremot inte planerade. Nämnas kan att hyresrätter för närvarande inte kan 
göra ROT-avdrag, utan att detta är förbehållet de som äger sin egen bostad som ett småhus, 
bostadsrätt eller ägarlägenhet (Skatteverket, 2012)6.  

Samtidigt framhålls att det är för de nuvarande hyresgästernas skull man vill genomföra 
renoveringarna, även om man påpekar att det förmodligen skulle göra mycket för 
helhetsintrycket också för utomstående och möjliga hyresgäster. Man påpekar också att det 
inte är mycket som är fel i själva huset, om bara hyresgästerna hade tagit bättre hand om det – 
kanske skulle de tycka att det kändes mer motiverat att ta hand om det om det var finare från 
början. Varför hyresgästerna inte tar hand om det förklaras inte bara med att det redan är 
nedgånget, utan också med vilka som bor där – de som inte har råd med annat, men framför 
allt de som får bostad tilldelad av Socialtjänsten, även om denna bostadstyp numera spritts ut 
över Solna istället för att vara koncentrerad till just detta hus. Men förvaltaren delade också 
med sig av en personlig åsikt, nämligen att han tror att trapphusens utformning inte 
uppmuntrar till solidaritet hyresgästerna emellan. Är man tio hushåll per trapphus vet man 
vilka de andra är och beter sig därefter – i dessa enorma punkthus svindlande anonymitet är 
man bara en av många och känner inte de andra som bor i huset, enligt honom. 

Länsstyrelsen 

Från länsstyrelsens håll har man i dagsläget inte utfärdat några särskilda bestämmelser 
angående Hagalund, men länsstyrelsen har rätt att lägga sig i ändringar av detaljplaner, vilket 
gör att de skulle kunna sätta stopp för detaljplaneändring för området om de ansåg att så 
behövdes. 

Vasagatan 9/Kvarteret Banken 

Sundbyberg genomgår förändringar; från att ha varit en arbetarstad har det inkommit allt fler 
unga människor, och bostadspriserna stiger mot innerstadspriser. Sundbyberg uppkom i 
samband med järnvägens utbyggnad och har med både pendeltåg och tunnelbana nära 

                                                
5 Tomas Andersson, förvaltare Signalisten, telefonsamtal 2012-04-25 
6 Däremot har regeringen lagt fram som förslag att utöka ROT-avdraget till att omfatta även hyresrätter, vilket 
stöds även av oppositionen. Detta motiveras på olika sätt från olika håll – medan man från borgerligt håll lägger 
fram det som en åtgärd som utökar arbetstillfällena, stöds det av de gröna som ett sätt att stimulera 
energibesparande ombyggnationer och av de röda för att det kan minska de utökade utgifterna för hyresgäster (se 
t.ex. Enighet om rotavdrag för hyresrätter, Hem&Hyra, 16 april 2012). 
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kommunikationer med innerstaden. Samtidigt bildar järnvägen en barriär mitt i den centrala 
delen av staden. 

Kvarteret Banken har fått sitt namn efter den bank som år 1904 grundades på platsen, och 
består egentligen av ett hus, ”Bananhuset” efter sin böjda form. Kvarteret innefattar 
adresserna Vasagatan 7-13, där 7, 11 och 13 inhyser mindre restauranger medan Vasagatan 9 
är adressen till husets hyresrätter, vilka upptar större delen av huset. 

År 1966 antogs en plan för totalsanering på platsen, vilket innebar att de gamla husen, 
inklusive banken, revs. Det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren antog uppdraget att bygga 
ett flerbostadshus om 317 smålägenheter, varav 234 ettor med kokskåp och resten tvåor, 
istället för den tidigare bebyggelsens 36 lägenheter. En anledning till detta för tiden ovanliga 
förfarande – normalt byggdes under denna tid betydligt luftigare bostäder – var behovet av 
arbetarbostäder för AB Marabou och Sieverts kabelfabrik, som låg i området (Reichmann 
Antikvarier, 2011, s. 8-9). Båda fabrikerna flyttade dock sin tillverkning från Sundbyberg 
under 70-talet. Huset omges av stadsmässiga miljöer istället för de ofta tidstypiska grönytorna. 
Så var det ju också tänkt att användas av arbetare, inte av barnfamiljer. Dess monumentalitet 
upplevs annorlunda än den hos ett fristående hus. För den som korsar järnvägen är det som att 
huset plötsligt tornar upp sig i ens väg, mitt i staden. Som det uttrycks i den antikvariska 
utredningen som gjordes i samband med detaljplanearbetets påbörjan: 

Storskaligheten går igen i allt – från antalet lägenheter till aktörerna som 
förverkligade projektet. Det var stora spelare: Den kraftfulla socialdemokratin, 
kommunen med planmonopol och växande skatteintäkter, den alltmer muskulösa 
allmännyttan, storföretagen med skriande arbetskraftsbehov och storbyggaren 
Skånska Cementgjuteriet. Att SKF placerade sitt stockholmskontor i byggnaden får 
ses som pricken över i som gör resonemanget närmast övertydligt. 
(Reichmann Antikvarier, 2011, s. 14) 

Huset ägs fortfarande av Förvaltaren och består idag av 319 lägenheter, eftersom några 
gemensamhetslokaler byggts om till lägenheter sedan huset byggdes. I bottenplanet finns 
några lokaler för mindre verksamheter. 

Bild 2 - Bananhuset (2012) Bild 3 – Bananhuset (Sundbybergs museum, 1968) 

Precis som Blåkulla har Bananhuset ett rykte om sig att vara socialt problematiskt med 
missbruk och andra problem i fastigheten (Reichmann antikvarier, 2011, ss. 5, 7). När 
Sieverts och Marabou avvecklade sin tillverkning i området hyrdes lägenheterna istället ut på 
vanlig väg, och de små, billiga ettorna lockade personer med instabila liv – inte bara 
ungdomar, utan också missbrukare och andra med problem (Reichmann antikvarier, 2011, s. 
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9). Även när resten av Sundbyberg förändrats och priserna stigit har Bananhusets rykte levt 
kvar. 

Kommunen 

I Sundbybergs översiktsplan, som började gälla i mars 2010, utpekas kvarteret Banken som en 
punkt där kommunen tillsammans med samarbetspartners (vilket här får antas vara 
fastighetsägaren, dvs. det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren) vill ”bygga om och bygga 
till” (Sundbybergs stad, 2010 [1], s. 25). Planuppdraget till stadsbyggnads- och miljönämnden 
antogs den 29 november 2010 med utgångspunkt i Vision Sundbybergs stadskärna 2020 
(Sundbybergs stad, 2010 [2]) med tillägget att ombyggnad av Banken diskuterats länge 
(Sundbybergs stad, 2010 [3]). Programsamrådet för kvarteren Banken, Bagaren och Basaren 
skedde den 15 februari 2012. 

Arkitekterna på Sundbybergs plankontor ser värden i sextio- och sjuttiotalshusen i området, 
medan vissa kommunpolitiker helst av allt vill att ”Bananhuset” ska rivas. En ”uppsnyggning” 
av husen blir då en möjlig mellanväg, vilken kanske kan göra det möjligt att låta den fysiska 
kroppen av huset stå kvar. Detta gör det utpekbart för den som är kunnig om platsens historia, 
även om den skulle få förändrad fasad7. Sundbybergs stad är just en stad, och 
ombyggnationerna i området handlar till stor del om att förtäta centrum och göra det 
mer ”stadsmässigt” – en del av storstaden, till skillnad från kommunens gamla 
slogan ”Småstaden mitt i storstaden” – men också om att möjliggöra energieffektiviseringar. 
Man har exempelvis inga planer på att genom reglering i detaljplanen förhindra utvändig 
tilläggsisolering av Bananhuset.  

Förvaltaren 

Diskussioner om kvarteret Bankens öde har länge pågått på Förvaltaren – huset har ansetts för 
stort, för mörkt, för tråkigt – men det var först efter en omfattande inventering av Förvaltarens 
bestånd som beslutet fattades: kvarteret Banken måste byggas om.8 Dålig ventilation och 
tunna väggar innebar dåliga energivärden och Bananhusets storlek talade för att stora effekter 
skulle kunna fås vid upprustning. Nu ska huset bli ”klimatsmart” med individuell mätning av 
el och varmvatten (Förvaltaren, 2012). I den totala ekonomiska sammanfattningen ingick inte 
bara energiförbrukning, utan också underhållskostnader för skadegörelse och husets allmänna 
skick. Man hade inte låtit huset förfalla, men fuktskador hade börjat uppkomma som resultatet 
av åldrad utrustning och förändrade levnadsvanor sedan huset byggdes, till exempel att man 
duschar mer. Det var alltså en sammantagen bedömning som gjorde att huset valdes ut, inte 
bara energifaktorer. 

Som nämnts ovan byggdes huset framför allt som arbetarbostäder åt Sieverts och Marabou. I 
dagens läge är det inte samma hyresgäster som lockas av billiga ettor, utan framför allt 
pensionärer (varav vissa är gamla arbetare som blivit kvar sedan fabrikerna lades ned!) och 
unga som flyttar till sina första egna bostäder – men också ensamstående som är i behov av 
billigt boende. Särskilt de båda senare grupperna gör att det blir hög omsättning av 
hyresgäster, och man har haft problem med skadegörelse och ”oro” i husen. När husets 
byggdes ansågs det trafiknära läget göra det olämpligt för barnfamiljer, men idag vill man få 
in dem i huset i hopp om stabilitet och lugn. För att göra detta skall några av ettorna byggas 
om till tvåor, treor och fyror9. Det är också tänkt att byggas 50 äldre- och 30 

                                                
7 Jenny Nagelius, planarkitekt Sundbyberg stad, intervju 2012-05-08 
8 Fredrik Elmgren, projektchef Förvaltaren, intervju 2012-05-15 
9 Fredrik Elmgren, 2012-05-15 
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trygghetsboenden, medan övriga lägenheter beräknas uppgå till 125 stycken, inte bara ettor 
och tvåor som idag utan flera olika lägenhetsstorlekar. Fastigheten skall också byggas på med 
19 stycken femrums-”radhus” (dvs. friliggande lägenheter) med uteplats på taket. 
Sammanlagt beräknas huset alltså inrymma 225 boenden av olika slag, vilket innebär en 
minskning med 94 från dagens antal (Förvaltaren, 2012).. De planerade femrummarna på 
taket är man osäkra på om man kan få igenom, men att kalla dem radhus beskrivs som något 
av ”en gimmick” och ett grepp för att profilera byggnaden. Som exempel på ett annat ställe 
där liknande saker gjorts gavs radhusen på taket till galleriabyggnaden på Drottninggatan 53 i 
Stockholm city. 

Om Förvaltaren kan genomföra sina önskade tillbyggnader i sin helhet, kommer det också att 
tillskapas 360 bostäder i området, och man har sagt att man ska erbjuda de hyresgäster som 
vill eller behöver flytta nytt boende – exakt var eller hur är en senare fråga. Från Förvaltarens 
håll håller man just nu på att informera hyresgästerna om de planerade förändringarna i 
kvarteret Banken. Tanken är att ombyggnationerna ska vara klara hösten 2014 (Sundbybergs 
stad, 2012). 

Vid frågor om i vilken mån Förvaltaren tagit hänsyn till byggnadens kulturvärden och i så fall 
varför, uppgavs att man redan i ett tidigt skede insett att sådana skulle kunna finnas i huset 
och varit medvetna om att dessa måste tas hänsyn till i renoveringsprocessen. Sundbyberg har 
inte någon kulturvärdeskartläggning liknande den som Stockholms stadsmuseum gjort för 
Stockholm. Istället har man en bok med information om Sundbybergs olika hus och förväntas 
göra en bedömning från fall till fall. Vad gäller detta område – Banken, Bagaren och Basaren 
– anlitades en byggnadsantikvarie för att göra en utredning av vilka kulturvärden husen kunde 
tänkas ha. Arbetet med att ta fram nya planer för husen gjordes sedan i dialog med antikvarien, 
som till exempel inledningsvis motsatte sig utanpåisolering av huset. Genom att ha med 
antikvarien från början kunde man undvika att senare stöta på problem med bygglov, efter att 
redan ha lagt pengar på att ta fram ett förslag. Länsstyrelsens möjlighet att stoppa 
genomförandet av detaljplaner var också något man var medvetna om, trots att det är ovanligt. 

Enligt utredningen finns såväl socialhistoriska som upplevelsevärden i byggnaden. De värden 
man valt att ta hänsyn till vid ombyggnaden är framför allt de geometriska och på andra sätt 
exteriöra värdena. Samtidigt påpekades att huset inte alltid sett ut som det gör: På bilder från 
sextio- och sjuttiotalet framstår huset som mycket ljusare i fasadfärgerna (se t.ex. bild ovan). 
Man vill dock inte direkt återskapa huset som det såg ut från början, men heller inte förvanska 
det. Chefen för ombyggnadsprojektet exemplifierade med ett annat hus, som ursprungligen 
ritats av samma arkitekt som ritat Bananhuset, men byggts om under 80-talet: ”Nu ser det 
bara ut som ett fult hus från 80-talet. Vi vill att det här ska se ut som ett hus byggt på 
sextiotalet… eller rättare sagt, man ska se att det är byggt på sextiotalet, men att det är 
renoverat nu”. Man ska helt enkelt uppfatta epoken, men inte se huset som ofräscht. 

Att man inte tog samma typ av hänsyn till byggnadernas tidstypiska exteriöra värden under 
åttiotalets ombyggnationer visar på något som projektchefen bekräftade: ”Att ta den här typen 
av hänsyn också till sextio- och sjuttiotalshus… Det är något man börjat göra de senaste fem, 
tio åren kanske.” 

Exteriört kommer man alltså försöka bevara huset. Invändigt är de planerade 
ombyggnationerna mer omfattande. Det handlar inte bara om en upprustning och att ta hand 
om de förslitningar som skett under årens lopp, utan om att ”motsvara framtidens 
förväntningar på ett modernt boende” (min kursivering) (Förvaltaren, 2012). ”Möjlighet att 
påverka hyran” är bokstavligen talat satt inom parentes i beskrivningen på hemsidan, även om 
projektchefen under intervjun framhöll att invändiga renoveringar av kvarvarande ettor inte 
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skulle göras utöver de önskemål gästerna hade, även om hyran skulle höjas till följd av 
förnyelser i trapphus med mera.  

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har inte inkommit med några särskilda synpunkter på förslaget om 
ombyggnation, utöver att de har berömt Förvaltaren för att de faktiskt gjort en antikvarisk 
utredning. 

Boende 

Under programsamrådsmötet 15 februari 2012 deltog ca 50 kommunmedlemmar. Den mesta 
framkomna oron gällde praktiska saker: vart barn och gamla skulle ta vägen, 
parkeringsmöjligheter. Vad gällde utseendemässiga frågor var de flesta positiva till ett 
förändrat utseende för de befintliga husen, och det uppkom också önskemål om allmän 
uppsnyggning av Vasagatan. Oron handlade snarare om själva förtätningen – man ville inte ha 
för tätt mellan husen, och frågan om det gick att bevara lindarna framför kvarteret Banken 
uppkom. Ett önskemål om att flytta den staty som tidigare stod vid Basaren i den då befintliga 
stadsparken tillbaka från Esplanaden där den står idag, vilket skulle återskapa den tidigare 
platsen och på så sätt värna om Sundbybergs historia.  

I samtal med boende framkommer att det finns en stor osäkerhet inför framtiden. Även en 
representant från hyresgästföreningens styrelse, som ju får antas vara insatt i hyresgästfrågor, 
uttrycker osäkerhet och framställer det som att det inte finns mycket att sätta emot. En person 
jag talade med hade bott i huset sedan sjuttiotalet. Hennes rädsla var inte att bli bostadslös; 
Förvaltaren har lovat de boende att de ska finna nya likvärdiga boenden åt dem. Det som 
gjorde henne orolig var istället tanken på att ”Det är ju inte ens egen lägenhet man kommer 
tillbaka till sedan”. Från Förvaltarens sida medger man att det har varit mycket oro bland de 
boende gällande vad som ska hända med hyrorna, men menar också att en del av de boende 
har kommit med ”Äntligen!”-utrop och uppmuntrat arbetet. Samtidigt finns det i trapphuset 
lappar uppsatta som manar till att inte gå med på något mer än stambyte, som ju är en åtgärd 
som inte i sig medför någon standardhöjning och alltså inte heller ska medföra ökad hyra 
(Hyresgästföreningen, 2012).  

Analys 
Som fastslaget i inledningen är det inte bara praktiska och ekonomiska faktorer som spelar in 
när ett miljonprogramsområde skall renoveras. Till att börja med: Varför skall Blåkulla 
bevaras? Om kulturhistoria handlar om nutidens tolkning av det förflutna, som Harvey menar 
(Harvey, 2001, s. 2), får det betydelse att de problem som Hagalund förknippas med är på väg 
att försvinna. När problemen minskar i aktualitet går de att göra till en berättelse som förtäljs 
med hjälp av fysiska objekt. 

Enligt Smith används monument sällan för att berätta om vardagslivets mödor och orättvisor 
(Smith, 2006, s. 23). De monument hon åsyftar är dock de som uppförs specifikt och uttalat 
för att berätta en historia om stora samhällsdrag och politiska maktspel. Blåkulla är ett av de 
områden som äger den för många av miljonprogramsområdena så kritiserade monumentala 
känslan, och berättar också en historia som ett monument: ett monument över den nationella 
såväl som den kommunala politiken vid tiden för dess uppförande. 

Detsamma gäller Bananhuset, vilket också noteras i citatet på sidan 14 i denna uppsats. Där är 
det dessutom inte bara politiska händelser som får sin plats i monumentet, utan också 
ekonomiska. Men de här monumenten har mer än bara en berättande funktion; de är bostäder. 
På så sätt blir de också potentiella monument över de som bott, levt och verkat i området. 
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Notera valet av tempus – i båda fallen är det utifrån gångna tiders skeenden och livsöden de 
diskuteras i de utredningar som gjorts, särskilt i Bananhuset där de första hyresgästerna är en 
mycket tydlig del i berättelsen om den industristad som nu förändras. Också detta 
korresponderar med Harveys och Smiths beskrivningar av kulturarv som vår tolkning av det 
förgångna. 

Detta får också betydelse i relation till Riksantikvarieämbetets tonvikt på kunskap om 
rekordårens politiska och estetiska värderingar som nyckeln till att uppskatta dess bebyggelse. 

Diskussion 
Gällande Blåkulla går det att skönja ett mönster i den förändrade synen på området. 

Dels nostalgin kring det gamla, nu i det närmaste mytiska Hagalund, som försvann för 
trettiofem år sedan men finns fläckvis bevarat och skyddat (exempelvis den numera avlidne 
konstnären Olle Ohlssons hus) och medvetenheten om hur det var problematiskt, en smutsig 
kåkstad, men också beskrivet med viss nostalgi. Så är det ju heller inte den smutsiga och 
kaotiska bebyggelsen som finns kvar. 

Dels ett förändrat förhållningssätt från såväl boendes som auktoriteters håll gällande själva 
Blåkullahusen och området som det ser ut idag: Från ett tydligt avståndstagande på sjuttio- 
och åttiotalet (dåligt rykte, ”där vill man inte bo”), till ett ambivalent på nittiotalet 
(viktiga/profilerande men fula), till dagens läge: inget formellt skydd, men experter har 
bedömt dem som kulturhistoriskt värdefulla. De är inventerade och föreslagna för framtida 
skydd, även om de boende fortfarande inte tycks vara särskilt intresserade av 
kulturarvsaspekten utan mer av de praktiska fördelarna med sin bostad. 

Till detta har jag funnit två förklaringar: 

Å det första en förändring i professionella bedömares syn på vad som är kulturarv och vad 
som är värt att bevara. Riksantikvarieämbetet, som ju är Sveriges ledande institution för 
kulturarvsfrågor, behandlar som nämndes i inledningen frågan på konferenser och genom 
projekt och visar upp nutidshistorians avtryck i kulturmiljön som något som är, om än inte 
alltid värt att bevara, så i alla fall värt att ta i beaktande. Denna institution har politiskt 
tilldelad och traditionsbunden auktoritet över de som har till uppgift att se till historiska 
värden på lokal nivå – hade inte deras syn från början gjort avtryck nedåt i hierarkin, hade den 
fått praktiska konsekvenser i planarbetet. 

Å det andra en förändring i området. Som framgår i resultatdelen har den fysiska miljön inte 
genomgått mer omfattande förändringar sedan den byggdes. Men Blåkulla har, åtminstone 
delvis, ändrat karaktär på ett sätt som gör att det upplevs som en bättre boendemiljö, vilket de 
av de boende som varit med länge vittnade om. Huruvida detta beror på förändrade 
upplåtelseformer i området (att numera närmre hälften av bostäderna numera är bostadsrätter 
får antas innebära vissa förändringar i klientel) eller om de forna hyresrätterna kunnat säljas 
som bostadsrätter på grund av att gentrifieringsprocesser hunnit nå även dessa delar av 
Stockholm är däremot en fråga som skulle kräva en egen uppsats. I ettdera fallet kan denna 
förändrade karaktär ha lett till att det saknas incitament att göra förändringar i husens 
utformning i syfte att minska segregationen genom att locka till sig personer med högre lön, 
eftersom detta redan sker. 

För att återkoppla till analysens tolkning av storskaliga miljonprogramsområden som 
monument: Blåkullas monumentala uttryck är en av dess tydligaste kvaliteter. Att det inte var 
utbyggnaden av balkonger som sådan i Blåkulla som bostadsrättsföreningen fick avslag på, 
utan utbyggnad av balkonger på bara ett eller två av husen utan att de andra följde efter, tyder 
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på att det är områdets storslagenhet – dess monumentalitet – som skall bevaras, minst lika 
mycket som dess arkitektoniska utformning i övrigt. Liknande resonemang framkommer i den 
antikvariska utredningen av Bananhuset, där storleken visserligen diskuteras på ett 
problematiserande sätt men också ses som något positivt. 

Går det då att identifiera sig med dessa hus? I Blåkulla verkar det som att de boende känner 
en stolthet över hur husen markerar var man är: man vet att man är i Solna stad. Och som 
redan nämnts använder också de boende namnet ”Blåkulla” om platsen – ett namn som ju 
skulle sakna mening om husen inte längre var blå. Samtidigt tyder förstörelsen av hyreshusen 
och den dåliga kontakten mellan de boende på att de boende inte naturligt relaterar särskilt 
mycket till varandra. Att hyreshusen inrymmer ett antal olika typer av boende och har hög 
genomströmning kan vara en del av detta, liksom det som framgick i samtalen med 
förvaltaren; husen är helt enkelt för stora eller inte tillräckligt uppdelade mellan trapphusen. 
Deras storlek bygger identitet på stor skala – Solna stad – men inte på liten skala, inne i själva 
husen. Och storleken kan man inte göra mycket åt med mindre än att husen helt enkelt rivs. 

Det enda man kan göra för att komma åt dimensionsproblemet, där man bor alltför många i 
samma hus för att kunna hålla reda på alla, är att på annat sätt se till att man är färre som bor i 
huset, så pass få att man känner igen de andra i samma trappuppgång – vilket är precis vad 
Förvaltaren planerar att göra i och med ombyggnaden av Bananhuset. Ifall detta faktiskt leder 
till ökad identifikation med själva huset återstår dock att se. Att det fortfarande bor kvar 
personer som flyttade in i samband med att huset byggdes, personer som på sätt och vis kan 
sägas vara de som huset byggdes för, talar kanske för att i alla fall just dessa personer redan 
identifierar sig med huset. Också citatet från en av de boende talar för detta (se föregående 
sida). Förmodligen är det också främst dessa pensionerade industriarbetare som kommer 
behöva flytta i samband med ombyggnationen. I vilket fall som helst kan den fysiska 
förändringen innebära ett steg för att förvandla dagens verklighet till ytterligare en berättelse 
där de som bor där nu blir de som bott där innan.  

Både Hagalund och Bananhuset skiljer sig från mycket annan miljonprogramsbebyggelse 
genom att de inte är uppförda på ”jungfrulig mark” utan där det tidigare stått andra typer av 
bebyggelse, för sin tid ansedd farlig och problematisk. Idag är det istället dessa byggnader 
som ansetts/anses vara farliga och problematiska. Det framstår dock inte som ett alternativ att 
med marken riva så stora hus och bygga den sorts bebyggelse som stod där från början och 
som idag anses attraktiv – blandad, tät bebyggelse med personlig prägel. I Sundbybergs fall 
var den tidigare bebyggelsen dessutom bland annat sådana stenstadshus som i renoverat skick 
idag ger höga priser på bostadsmarknaden (se t.ex. avsnittet om Birkastaden i Elisabeth Liljas 
Den segregerade staden, 2012). Att i längden leva i en kåkstad, eller ens utan den standard 
som vi fick under rekordåren (till exempel, som tidigare nämndes, kylskåp!), är däremot 
nästan omöjligt att föreställa sig för många av dagens svenskar. Svårigheten ligger kanske 
snarast i balansen mellan upprustning, historia och demokrati. För vari ligger poängen med att 
renovera ett hus så det kan fortsätta berätta historien om de som flyttade till Sundbyberg för 
att arbeta i dess industrier, när dessa personer i alla fall måste flytta därifrån när renoveringen 
görs? 

Som ovan nämndes menar Riksantikvarieämbetet att det krävs kunskap för att uppskatta 
miljonprogrammen, och att sådan kunskap kan öka statusen hos denna bebyggelse. När en 
kulturarvsauktoritet bedömer husen som värdefulla går vi enligt ovan nämnda maktteorier 
med på det, då bedömningen kan antas vara legitim.  I så fall kan det löna sig att, som 
Förvaltaren, se till att det tidstypiska finns kvar när husen renoveras – då blir det ju de som 
har möjlighet att tillskanska sig sådan kunskap som blir intresserade av att flytta in. 
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